Privacy- en cookieverklaring
Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Autorijschool Herba streeft ernaar om uw privacy zo goed
mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de
verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met
uw gegevens omgaan.
Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij
ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de rijschool, bijvoorbeeld: gegevens verzamelen voor rijlessen
of examens te reserveren. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend
de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
• NAW gegevens
• Geslacht;
• BSN;
• E-mailadres;
• Telefoonnumme;
• Gegevens betreffende uw gezondheid;
• Afspraak gegevens;
• Bankgegevens;
• Betalingsgegevens;
Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:
• Het aangaan van overeenkomsten
• De diensten ter beschikking te kunnen stellen en uit te voeren
• Contact met u op te kunnen nemen voor beantwoording vragen
• Om de door onze rijschool uitgevoerde werkzaamheden te kunnen optimaliseren
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf om
vraagt of toestemming voor heeft gegeven. De gegevens kunnen we verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van het opleidingsproduct. Gegevensverstrekking zonder uw
toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te
kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van
de hierboven omschreven doeleinde, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een
wettelijke bewaarplicht.
Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen
getroffen.
Het gebruik van cookies
Sommige delen van de website kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die
een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites
bekijkt om deze cookies op uw computer op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw

browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren. Om op de hoogt te worden gebracht
wanneer een cookie wordt geplaatst, of om alle cookies te weigeren.
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze
wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze
verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u
hiervoor contact met ons opnemen met de rijschool.

